VYHLÁŠKA

Krajského úradu životného prostredia Košice
č. 4/2006 z 11. decembra 2006
o Návštevnom poriadku Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma
Krajský úrad životného prostredia Košice podľa § 20 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Krajským úradom životného prostredia
v Banskej Bystrici, po vyjadrení dotknutých obcí, oboznámení sa s pripomienkami vlastníkov (správcov,
nájomcov) dotknutých pozemkov a prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou
Národného parku Slovenský kras ustanovuje:

§1
Účel vyhlášky
(1) Účelom vyhlášky je úprava podrobností o povinnostiach návštevníkov Národného parku Slovenský
kras (ďalej len „národný park“) a jeho ochranného pásma, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom
využívaní národného parku a jeho ochranného pásma.

(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je vymedzené nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 101/2002 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras.
Mapa národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačením prírodných rezervácií,
národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok nachádzajúcich sa na
území národného parku a jeho ochranného pásma je uvedená v prílohe č. 1.
(3) Územie
národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, najmä na prístupových komunikáciách
a turistických chodníkoch, vyznačené normalizovanými tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky,
b) prírodných rezervácií, národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok nachádzajúcich sa
na území národného parku a jeho ochranného pásma je po obvode, najmä na prístupových trasách, vyznačené
normalizovanými tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky.

a)

§2
Základné pojmy

a)
b)

c)

d)

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za
návštevníka každá fyzická osoba, ktorá sa na území národného parku a jeho ochranného
pásma zdržuje za účelom jeho kultúrno-výchovného využívania,
kultúrno-výchovné využívanie každá činnosť spojená s poznávaním prírody,
športovými, turistickými, oddychovými a spoločenskými aktivitami vrátane poznávania
historických hodnôt, liečebných pobytov a rehabilitácie na území národného parku a jeho
ochranného pásma, najmä turistika, horolezectvo, skalolezectvo, táborenie, stanovanie,
lyžovanie, jazda na bicykloch každého typu, jazda na koňoch,
turistický chodník každý chodník, ktorý má pridelené registračné číslo a je v teréne
vyznačený normalizovanou turistickou značkou červenej, zelenej, žltej alebo modrej farby
(ČSN 01 8025) alebo zimným tyčovým značením v súlade s rozhodnutím príslušného
orgánu štátnej správy,
náučný chodník vybraná časť turistického alebo iného chodníka alebo cesty, vyznačená
normalizovanou tvarovou značkou náučného chodníka v súlade s rozhodnutím príslušného
orgánu štátnej správy, ktorá je vybavená informačnými tabuľami o prírodných alebo
historických zaujímavostiach územia, prípadne o sprievodcu vydaného tlačou,

e) cyklotrasu každá trasa, ktorá má pridelené registračné číslo a je v území vyznačená
normalizovanou cykloturistickou značkou červenej, zelenej, žltej alebo modrej farby
(STN 01 8028) v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,
f) stanovanie pobyt osôb prebývajúcich v stanoch na jednom mieste po dobu nie dlhšiu ako
dve noci, spravidla s ohňom na riadenom ohnisku,
g) lyžovanie pohyb návštevníkov v území po snehu s použitím bežeckých lyží, zjazdových
lyží a lyží pre
snoubording a iného obdobného vybavenia
umožňujúceho pohyb po snehu,
h) zariadenie spôsobujúce hlukové efekty také zariadenie, ktoré je využívané na
reprodukovanie hudby,
hovoreného slova alebo akýchkoľvek iných zvukov
presahujúcich hladinu 40 dB.
§3
Všeobecné podmienky kultúrno-výchovného využívania
národného parku a jeho ochranného pásma
(1) Základné práva a povinnosti návštevníkov národného parku a jeho ochranného
pásma ustanovuje zákon a osobitné predpisy.1)
(2) Územie národného parku a jeho ochranného pásma je prístupné návštevníkom najmä za účelom
poznania prírody a procesov v nej prebiehajúcich, k čomu im slúžia turistické chodníky, náučné chodníky,
cyklotrasy a informačné stredisko národného parku.
(3) Návštevníci pri pohybe po území národného parku a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa
tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu alebo úhynu živých organizmov alebo k poškodzovaniu a
ničeniu ich životného prostredia, vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušeniu pokoja a ticha.

(4) Návštevníci sa môžu pohybovať
a) peši na území národného parku po turistických chodníkoch, náučných chodníkoch a cestách
uvedených v prílohe č. 2 a po vyhradených trasách a miestach uvedených v prílohe č. 3,
b) bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma po cestách a cyklotrasách
uvedených v prílohe č. 2 a po vyhradených trasách a miestach uvedených v prílohe č. 3,
c) motorovým vozidlom na území národného parku a jeho ochranného pásma po cestách
uvedených v prílohe č. 2 a po vyhradených trasách a miestach uvedených v prílohe č. 3,
d) na koni na území národného parku a jeho ochranného pásma po cestách uvedených v prílohe č. 2 a po
vyhradených trasách a miestach uvedených v prílohe č. 3,

ak pohyb po nich nie je obmedzený alebo zakázaný.
(5) Na turistických chodníkoch, náučných chodníkoch, cyklotrasách a vyhradených
trasách a miestach podľa odseku 4 písm. a) a b) sa môžu návštevníci pohybovať v čase od
hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.
(6) Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len na vôdzke.

(7) Na účely kultúrno-výchovného využívania národného parku a jeho ochranného
pásma sa vyhradzujú miesta a trasy, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 3. Mapy
národného parku a jeho ochranného pásma s vyznačenými turistickými chodníkmi, náučnými
chodníkmi, cyklotrasami, ako aj miestami a trasami vyhradenými pre kultúrno-výchovné
využívanie národného parku a jeho ochranného pásma sú uvedené v prílohách č. 4 až 9.
§4

1

) Napríklad zákon č.326/2005 Z. z. o lesoch.

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ing. Milan Murín , v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia Košice

Príloha č. 2
k vyhláške Krajského úradu
životného prostredia Košice
č. 4/2006

Zoznam turistických chodníkov, náučných chodníkov, cyklotrás a ciest na území národného parku a jeho
ochranného pásma

I. Turistické chodníky na území národného parku
Koniarska planina:

Kamenná studňa - Drieňová studňa - Záseky - Koniar - Plešivec (zelená značka - 5735)
Plešivská planina:

1. Psí chrbát - Gerlašská skala - Cisterna - horáreň Veľký vrch - chata Ďulová - Plešivec
(modrá značka - 0849)
2. Gerlašská skala - Veľký vrch - Rakovnický prameň (zelená značka - 5734)
3. Kružná - Rakovnická vyvieračka - Farkašova samota - Slavecký salaš - Kamenné Slavecký závoz (žltá značka - 8736)
Silická planina:

1. Domica - Kečovo - Kečovské lúky - Bezodná ľadnica - Silická Brezová - Silica Jašteričie jazierko - Rakaťa - Žedem - Zajačia brána - Jablonovské sedlo (červená
značka - 0909)
2. Ardovo - napájadlá - Rakytník - Bezodná ľadnica (žltá značka - 8784)
3. Plešivec - Kamenec (senník) - Silická Brezová - Bezodná ľadnica (modrá značka - 2849)
4. Plešivec horáreň - Osada - Gombasecká jaskyňa - horáreň Závozná - Taňa - vodojem senník - Lukáčova bučina - Škridľový košiar - Zajačia brána - Hrušov (zelená značka 5735)
5. Gombasecká jaskyňa - horáreň Závozná - Silická ľadnica - Silica - Majkova jaskyňa Silička - Sokolia dolina - Silická Jablonica - Hrušov - Vyšná stráň - Soroška Jablonovské sedlo (žltá značka - 8736)
6. Krásnohorská Dlhá Lúka - Dlholúcky prameň - Škridľový košiar (žltá značka - 8734)
7. Jovice - Lukáčova bučina - Žabec - Silica (modrá značka - 2887)
Horný vrch:

1. Hrhov - sedlo za Okrúhlym - okraj planiny - Taňa - Zádielska dolina (žltá značka - 8774)
2. Jablonovské sedlo - Breziny - Mútňa studňa - Lúčanské jazierko - Horný vrch - Zádielska
dolina (červená značka - 0909)
3. Zádielska dolina - Strmá dolina - Šajbová - Červená studňa - Metlisko (zelená značka 5718)
Zádielska planina:

1. Hačavské sedlo - Bezvody - Šajbová dolina - Zádielska dolina - Na Skale - Zádielsky kameň - priehyba Za
hradom (modrá značka - 2847)

2. Zádiel - Zádielska chata (červená značka - 0909)
3. Zádielska chata - Na Skale - Želiarske lúky - Bezvody - Hačavské sedlo (zelená značka 5718)
4. Turniansky hrad - Háj – Hájske vodopády - Čertov most - Hačava - Hačavské sedlo Gérušova stráň - Borčianska cesta (žltá značka - 8717)
5. Háj - Zádielska planina (žltá značka - 8718)
Jasovská planina:

1. Moldava - Deravá skala - Ostrá Hôrka - Hačava (zelená značka - 5733)
2. Drienovské kúpele - Ladislavova vyvieračka - priehyba - Jasov (žltá značka - 8716)
3. Drienovské kúpele - Miglinc vyvieračka - Háj (modrá značka - 2822)
4. Miglinc - Planiská - Ostrá hôrka (žltá značka - 8732)
5. Horný les - Teplický les (žltá značka - 8776)
6. Jasov - Teplický les - Šugov - Ostrá hôrka (modrá značka - 2847)
Uvedené turistické chodníky na území národného parku sú vyznačené v mapovej prílohe č. 4.
II. Náučné chodníky na území národného parku
1. Náučný chodník Domica a okolie
2. Náučný chodník Zádielska tiesňava
3. Náučný chodník Jasovská skala
4. Náučný chodník Hrhov - Mútna studňa
5. Náučný chodník Hačava - Horné lúky (Zádielska planina)
6. Náučný chodník Krásnohorská Dlhá Lúka - Krásnohorská jaskyňa
Uvedené náučné chodníky na území národného parku sú vyznačené v mapovej prílohe č. 4.
III. Cyklotrasy - dielčie úseky schválených trás prechádzajúce územím národného parku
a jeho ochranného pásma
1. koniarska cyklocesta (modrá značka - 2702) úsek od obce Gemerský Sad po Hrádok
(ochranné pásmo)
2. cyklomagistrála Slovenský kras (červená značka - 029) dielčie úseky Domica - Kečovo Silická Brezová - Ardovo, Gombasek - Silica - Silická Jablonica - Jablonov nad Turňou Hrhovské rybníky - Háj - Hačava - Za skalou - Ploština - Blatnická dolina - chata
Bystrina - Bôrka
3. domická cyklocesta (zelená značka - 5704) úsek Domica - Dlhá Ves

Uvedené cyklotrasy na území národného parku a jeho ochranného pásma sú vyznačené
v mapovej prílohe č. 5.
IV. Cesty na území národného parku a jeho ochranného pásma
1. Rožňava - Košice I/50 v úseku prechádzajúcim územím národného parku
2. Hrušov - Silická Jablonica (ochranné pásmo)
3. Gombasek - Silica (ochranné pásmo, národný park)
4. Ardovo - Silická Brezová (ochranné pásmo, národný park)
5. Dlhá Ves - Domica - Kečovo (ochranné pásmo, národný park)
6. Háj - Hačava (národný park)

Príloha č. 3
k vyhláške Krajského úradu
životného prostredia Košice
č. 4/2006

Vyhradené miesta a trasy pre kultúrno-výchovné využívanie národného parku a jeho ochranného pásma

I. Pohyb peších návštevníkov mimo vyznačených turistických chodníkov a náučných chodníkov na území
národného parku

1. Zádielska chata (reštaurácia Bystrina) - do 50 m od objektu
2. reštaurácia Koliba na Soroške - do 50 m od objektu
3. účelová komunikácia od severného okraja obce Dlhá Ves, súbežne s Brezovskou
dolinou s napojením sa na žltú turistickú značku pod kótou Rakytník
4. účelová komunikácia na sever od závodu Slovenské magnezitové závody Kunová
Teplica, vedúca juhovýchodným smerom na Plešivskú planinu s napojením sa na
modrú turistickú značku
5. účelová komunikácia od obce Pašková vedúca juhovýchodným smerom na Plešivskú
planinu s napojením sa na modrú turistickú značku
6. chodník od značkovanej turistickej trasy na Plešivskej planine (modrá resp. žltá značka)
k Zvonivej priepasti
7. účelová komunikácia od obce Honce vedúca juhovýchodným smerom na Plešivskú
planinu s napojením sa na modrú turistickú značku
8. účelová komunikácia od obce Rožňavské Bystré vedúca juhozápadným smerom na
Plešivskú planinu s napojením sa na modrú turistickú značku
9. účelová komunikácia od obce Kružná vedúca juhozápadným smerom na Plešivskú
planinu k Farkašovej samote s napojením sa na žltú turistickú značku

10. účelová komunikácia od obce Brzotín vedúca západným smerom na Plešivskú planinu
k Farkašovej samote s napojením sa na žltú turistickú značku
11. účelová komunikácia od obce Vidová vedúca severovýchodným smerom na Plešivskú
planinu k chate Erika
12. účelová komunikácia od obce Drnava vedúca od Vrbového potoka juhovýchodným
smerom na Horný vrch k Mútnej studni s napojením sa na červenú turistickú značku
13. účelová komunikácia od obce Kováčová vedúca juhozápadným smerom od Vrbového
potoka na Horný vrch k Mútnej studni s napojením sa na červenú turistickú značku
14. účelová komunikácia od obce Lúčka vedúca južným smerom
k Lúčanskému jazeru s napojením sa na červenú turistickú značku

na Horný vrch

15. účelová komunikácia na planine Horný vrch nad obcou Bôrka severovýchodne od kóty
Kresadlo, prepájajúca červenú a žltú turistickú značku
16. účelová komunikácia od obce Jablonov nad Turňou vedúca severozápadným smerom
na Horný vrch ku kóte Kukudičova skala, resp. severovýchodným smerom ku kóte
Hodovník s napojením sa na červenú turistickú značku pri Mútnej studni
17. účelová komunikácia od obce Silická Jablonica vedúca dolinou Bazinského potoka
severným smerom na Silickú planinu ku chate na Rakati s napojením sa na červenú
turistickú značku
18. účelová komunikácia pred obcou Hrušov smerom na Dolný vrch k štátnej hranici
19. prístupové chodníky od cesty Háj - Hačava k Hájskym vodopádom č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4
20. okolie chát a miest vyhradených na stanovanie do vzdialenosti maximálne 100 m od
uvedených miest a chát
Miesta a trasy vyhradené na pohyb peších návštevníkov mimo vyznačených turistických
chodníkov a náučných chodníkov na území národného parku podľa bodov 1 až 19 sú
vyznačené v mapovej prílohe č. 6.
II. Pohyb na bicykli mimo vyznačených cyklotrás na území národného parku a jeho ochranného pásma

Účelové komunikácie:
1. Soroška - Rakaťa - vysielač Dievčenská skala a späť
2. Hrušov - štátna hranica - smer Vidomáj puszta (Maďarsko)
3. Plešivec - Plešivská planina (po Barkayovu hájenku)
4. Soroška - Lipovník - Krásnohorská Dlhá Lúka
5. všetky ďalšie účelové komunikácie vedúce k viniciam a záhradám a chatovým
osadám
Účelové komunikácie vyhradené na pohyb na bicykli mimo vyznačených cyklotrás na území
národného parku a jeho ochranného pásma podľa bodov 1 až 4 sú vyznačené v mapovej
prílohe č. 6.

III. Vjazd a státie s motorovým vozidlom na území národného parku a jeho ochranného pásma

Účelové komunikácie:
1. Silica - Silická Jablonica, len prejazd pre osobné motorové vozidlá s vylúčením státia a
parkovania (národný park)
2. Bôrka - Zádielska dolina - reštaurácia Bystrina (národný park)
3. Plešivec - Plešivská planina (po chatu Ďulová) (národný park)
4. Jablonov nad Turňou - chatová osada Eveteš - Hrušov (ochranné pásmo)
5. Lipovník - Soroška (ochranné pásmo, národný park)
6. Šugovská dolina - chatová osada (ochranné pásmo)
7. Medzev - Grunt (ochranné pásmo)
8. Debraď - Sv. Ladislav
9. všetky ďalšie účelové komunikácie vedúce k viniciam, záhradám a chatovým osadám
Účelové komunikácie vyhradené na vjazd a státie s motorovým vozidlom na území národného
parku a jeho ochranného pásma podľa bodov 1 až 8 sú vyznačené v mapovej prílohe č. 7.
IV. Parkovanie na území národného parku

1. Koliba Soroška (30 stojísk)
2. Zádiel - vstup do Zádielskej tiesňavy (20 stojísk)
3. spevnené plochy pri súkromných chatách
V. Lyžovanie na bežeckých lyžiach na území národného parku

Všetky turistické chodníky a cyklotrasy

VI. Stanovanie na území národného parku

1. Zádielska chata (reštaurácia Bystrina) – lúka pri chate
2. Silická planina - pri chatách na Rakati

3. Silická planina - pri reštaurácii Koliba na Soroške
4. Plešivská planina - pri Ďulovej chate
5. lokalita Bikarét pri Silickej Jablonici
Uvedené miesta vyhradené na stanovanie na území národného parku sú vyznačené v mapovej
prílohe č. 8.

VII. Zakladanie ohňa na území národného parku
Pri existujúcich stavbách na zriadených ohniskách za hranicami zastavaného územia v súlade s osobitnými
predpismi. 1)
VIII. Trasy pre jazdu v sedle na koni na území národného parku

Po spevnených cestách, ktoré sú súčasťou turistických chodníkov:
Zádielska planina:
1. turistický chodník značený žltou turistickou značkou Hačava - Hačavské sedlo
2. turistický chodník značený zelenou turistickou značkou Hačavské sedlo - Bezvody Želiarske lúky - Na Skale - Zádielska chata (reštaurácia Bystrina)
3. účelová komunikácia Zádielska chata (reštaurácia Bystrina) - Bôrka
Silická planina:
1. turistický chodník značený žltou turistickou značkou Krásnohorská Dlhá Lúka Dlholúcky prameň - Škridľový košiar
2. turistický chodník značený zelenou turistickou značkou Škridľový košiar - Zajačia
brána
3. turistický chodník značený červenou turistickou značkou Zajačia brána - Žedem Rakaťa - Jašteričie jazierko - Silica
4. turistický chodník značený žltou turistickou značkou Gombasecká jaskyňa - horáreň
Závozná - Silica
Plešivská planina:
1. turistický chodník značený žltou turistickou značkou Kružná - Rakovnická vyvieračka
- Farkašova samota - Slavecký salaš - Kamenné - Slavecký závoz
2. turistický chodník značený zelenou turistickou značkou Gerlašská skala - Veľký vrch Rakovnický prameň - Rakovnica
3. turistický chodník značený modrou turistickou značkou Gerlašská skala - Cisterna horáreň Veľký vrch - chata Ďulová – Plešivec
Uvedené trasy vyhradené pre jazdu v sedle na koni na území národného parku sú vyznačené
v mapovej prílohe č. 9.
IX. Trasy pre prevoz konskými záprahmi na území národného parku

Účelová komunikácia Bôrka - Zádielska chata (reštaurácia Bystrina)
Uvedená účelová komunikácia vyhradená pre prevoz konskými záprahmi na území národného parku je
vyznačená v mapovej prílohe č. 9.
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) Napríklad zákon č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č.326/2005 Z. z. o lesoch.

X. Vyhradené miesta na zber lesných plodov a liečivých rastlín na území národného parku

V národnom parku je dovolený zber lesných plodov (huby, plody šípky, drienky
a borievky) a liečivých rastlín okrem chránených druhov rastlín uvedených v osobitnom
predpise 2) na miestach vo vzdialenosti do 75 m od vyznačených turistických chodníkov
uvedených v prílohe č. 2, s výnimkou miest na území prírodných rezervácií a národných
prírodných rezervácií (4. a 5. stupeň ochrany). Zber je povolený výlučne na vlastnú spotrebu.
XI. Priestory vyhradené k používaniu zariadení spôsobujúcich hlukové efekty

1. amfiteáter pri Gombaseckej jaskyni (ochranné pásmo)
2. lokalita Bikarét pri Silickej Jablonici (národný park)
3. zastavané územie obcí, všetky rekreačné strediská, športové ihriská a areály určené
k športovej činnosti (ochranné pásmo)
Priestory vyhradené k používaniu zariadení spôsobujúcich hlukové efekty na území
národného parku a jeho ochranného pásma podľa bodov 1 a 2 sú vyznačené v mapovej
prílohe č. 8.
XII. Miesta vyhradené na organizovanie verejných turistických podujatí na území
národného parku a jeho ochranného pásma
Všetky verejnosti prístupné turistické chodníky, cyklotrasy a vyhradené miesta pre pohyb
peších návštevníkov mimo vyznačených turistických chodníkov a náučných chodníkov a pre
pohyb na bicykli mimo vyznačených cyklotrás v prípade, že počet účastníkov podujatia
nebude prevyšovať 50 osôb a podujatie bude minimálne 14 dní vopred písomne ohlásené na
Správu Národného parku Slovenský kras.
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) Príloha č.5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 492/2006 Z. z.

